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 (52)من  (7)صفحة 

ربط االتصال البيينقواعد   

 القواعد ف ونطاقاهدأ -1

تضمنت أنظمة اهليئة قيامها بوضع القواعد الالزمة حلقوق الربط بالشبكات العامة ونقاط 

حددت أنظمة اهليئة الشروط العامة لربط كما  ربط االتصال والتزامات املشغلني املرتبطني،

 الالئحة ربط االتصال البيين على النحو التالي: تعرف وقد. النفاذاالتصال البيين و

  نفسه،مقدم اخلدمة  بواسطة املستخدمةالتوصيل املادي واملنطقي لشبكات االتصاالت 

قدم اخلدمة باالتصال ملالتابعني  لمستخدمنيلمن أجل السماح  ؛أو مقدم خدمة آخر

 أو  ؛قدم خدمة آخرملالتابعني  املستخدمني مع أو بينهم، فيما

 وصول إىل مرافق أو خدمات مقدم خدمة آخر.لل 

الربط البيين لربط الشبكات اخلاصة جبميع مقدمي اخلدمة.  خدمات عداالقوهذه حتكم 

(، حيث (23-2م )القس (ب)الربط أيضًا خدمة املشاركة يف املواقع )امللحق  قواعدكما تتناول 

 .إن هذه اخلدمة أساسية لربط الشبكات

 القواعد فاهدأ 1 -1

  فيما  ؛وبدون متييز ،تتم معاملتهم بطريقة عادلة ،من أن مجيع مقدمي اخلدمةالتأكد

 يتعلق بتقديم خدمات ربط االتصال البيين.

 ؛ما يتعلق خبدمات ربط االتصال البيين بني مقدمي اخلدمة لكل الصحيح التطبيق 

ة من خالل الكفاءة الفني ؛لربط االتصال البيين ،تقديم خدمات ذات جودة عالية دعمو

 .مرضيةاملستخدمني خبدمة ذات جودة  تزويدواالقتصادية، ومبا يضمن 

 القواعد نطاق 2 -1

لشبكات  ،خدمات ربط االتصال البيين للتوصيل املادي واملنطقيالقواعد  حتكم هذه أ(

 مجيع مقدمي اخلدمة. 



 

 (52)من  (8)صفحة 

على مقدمي اخلدمة  فقطتنطبق  بعض املتطلبات احملددة مبوجب هذه القواعد (ب

 ن.وخدمة مسيطر يمقدم مأنه علىالذين مت تصنيفهم 

ومبنية على  ،التفاقية ربط اتصال بيين معقولة املرجعية املنظمةالقواعد توفر هذه  (ج

 .مفاوضات متبادلة بني مقدمي اخلدمة املتصلني بينًيا

التصال البيين العرض املرجعي لربط ا بإعدادما يتعلق تنظيم هذه القواعد  تشمل (د

الغرض من العرض املرجعي لربط و ؛ونشره من قبل مقدمي اخلدمة املسيطرين

توفري ل ،هو وضع أسس للتفاوض حول اتفاقية ربط االتصال البيين ؛االتصال البيين

بيين. وحيدد العرض املرجعي جمموعة من الشروط التجارية التصال االخدمات ربط 

 ها يتم تقديم خدمات ربط االتصال البيين.اليت مبوجب ،والفنية والتشغيلية

للتنسيق بشأن  ؛تشكيل جمموعة عمل متعددة األطرافإمكانية هذه القواعد تشمل  (هـ

ربط االتصال البيين، ب املتعلقةاملعايري واإلجراءات الفنية والتشغيلية والتجارية 

 فيما يتعلق بنشر شبكات اجليل التالي. خاصًة

 التعاريف 3 -1

بالعبارات واملصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة املعاني نفسها اليت وردت يف نظام يقصد 

 االتصاالت والئحته التنفيذية.

 

  



 

 (52)من  (9)صفحة 

 بها املتعلقةاملبادئ العامة لربط االتصال البيين وااللتزامات  -2

الواردة يف تنطبق االلتزامات وتقنية. ال حيادية على بناًءتقدم خدمات ربط االتصال البيين 

 .بها املتعلقةعلى مجيع التقنيات القواعد هذه 

 التالية:تطبق املبادئ  عند تقديم خدمات ربط االتصال البيين

 املبادئ وااللتزامات املطبقة على مجيع مقدمي اخلدمة 1 -2

 على النحو التالي: على مجيع مقدمي اخلدمةاليت يتم تطبيقها  املبادئ وااللتزامات

  تلقيه طلبا مكتوبا من مقدم خدمة آخر أو مقدم خدمة د عنمقدم خدمة،  أيجيب على

 إذ ؛ربط االتصال البيين  ةاتفاقيللوصول إىل الدخول يف مفاوضات حبسن نية  ،أجنيب

خلدمات ربط االتصال البيين، وااللتزام بعدم التمييز  املناسبةبكل الطلبات  الوفاءجيب 

 ن.يخرلآلوتلك اخلدمات اليت يقدمها  ،داخليًا بني اخلدمات اليت يقدمها

  أحكام  مبوجب ،واستالمهاالبيين يلتزم كل مقدم خدمة بعرض خدمات ربط االتصال

 . ةوشروط مناسب ومهلة زمنية

 ممكنة فنًيا. ،جيب السماح بربط االتصال البيين عند أي نقطة اتصال  

  جيب على املقدمني ذوي البنية التحتية الذين ميتلكون نقاط انزال الكوابل الدولية

 جتارية. وفًقا لشروط و الطلبتوفري ربط االتصال البيين فيها عند 

  جيب توفري خدمات ربط االتصال البيين بدون فرض عناصر اضافية مل يتم طلبها، إذا

 كان ذلك ممكًنا فنًيا.

  ربط االتصال البيين املنافسة الفعالة واملستمرة.جيب أن تدعم ترتيبات 

 وعدم  ،والعدالة ،جيب أن تتسم إجراءات وترتيبات ربط االتصال البيين بالشفافية

 التمييز.



 

 (52)من  (10)صفحة 

  بصورة عاجلة فيما بينهم  ربط االتصال البيين خالفاتحل  على مقدمي اخلدمةجيب

بني األطراف  تقعاليت  اخلالفاتإحالة  يمكنف ويف حال تعذر التوصل إىل حلوعادلة. 

 تها.ألنظم وفقاإىل اهليئة 

  معرتف بها ،ودولية وطنية معايريعلى  ةالبيني االتصالنقاط و ،املعايريجيب أن تبنى. 

 ألحكام قواعد السرية  ،جيب أن ختضع مجيع املعلومات املتبادلة بني مقدمي اخلدمة

 واتفاقية ربط االتصال البيين.  ،الواردة يف العرض املرجعي لربط االتصال البيين

  منجيب أن يكون ربط االتصال البيين بني مقدمي اخلدمة مبنًيا على مبادئ االتصال 

يلتزم كل مقدمي اخلدمة بالتوصيل  أن جيب إذ. اتصال نقطة أي إىل نقطة أي

 ،بغض النظر عن التوصيل االبتدائي ،خدمات االتصاالتاالنتهائي للمكاملات وغريها من 

  أي نقطة إىل أي نقطة اتصال. لضمان االتصال من ،املكاملات مسار سريأو 

 عدم التنفيذية لنظام االتصاالت  الالئحة من 43ملادة ا على بناًءاهليئة،  تقرر عندما ،

يتعني على اهليئة ف ؛أي اتفاقية لربط االتصال البيين مع األنظمة اخلاصة بها اتساق

 خاللتعديل اتفاقيتهم  حينئذ يهمعل وجيبك. لبذ مقدمي اخلدمة املعنيني إشعار

 .اإلشعار ذلكمن تاريخ استالم  ثالثني يومَا

على مقدمي اخلدمة  تطبيقها يتم اليتاملبادئ وااللتزامات  2 -2

 املسيطرين

على مقدمي اخلدمة تطبيقها  يتماليت فيما يلي املبادئ وااللتزامات  سبق؛ ماباإلضافة إىل 

 :على النحو التالي املسيطرين

 على  ًاومبني ،بالشفافية ًاومتسم ،أن يكون املقابل املالي لربط االتصال البيين معقواًل

 :يلي ما فيه يراعى أن علىالتكلفة. 

  على  ،مقدمي اخلدمة املسيطرين عدم فعاليةعدم حتميل أي تكاليف ناجتة عن

 مقدمي اخلدمة اآلخرين. على املطبقاملقابل املالي لالتصال البيين 



 

 (52)من  (11)صفحة 

  من احتساب أية تكاليف تتعلق  ربط االتصال البيينجيب أن خيلو حساب تعرفة

 بأية التزامات للخدمة الشاملة املقدمة من مقدم اخلدمة املسيطر.

  بيين إىل مقدمي اخلدمة التصال االإن توفري مقدم اخلدمة املسيطر خلدمات ربط

 يعد ،املستفيد من اخلدمة خبدمات مصاحبة ال حيتاجهااآلخرين بشكل يلزم الطرف 

 خدمة مسيطر. مقدم بوصفه هإساءة استغالل لوضع

 نشر األحكام واإلجراءات القياسية لربط االتصال البيين )العرض املرجعي لربط  جيب

 .القواعد هذه من( -3 )للقسم  وفقًااالتصال البيين( 

  جيب على مقدم اخلدمة املسيطر توفري ربط االتصال البيين لشبكاته لتلبية املتطلبات

 اخلاصة مبقدمي اخلدمة اآلخرين.

 االتصال ن إىل اهليئة نسخة من اتفاقية ربط يجيب أن يسلم مقدمو اخلدمة املسيطر

 .( عشرة أيام من توقيعها10) البيين املطبقة خالل

  اليت  ،خدمات ربط االتصال البيين القائمة علىأي تغيري على جيب أن يتم االتفاق

جمموعة من خالل أو  املستفيد،مقدم اخلدمة  مع نواخلدمة املسيطر مقدمو يقدمها

 (.5 - 7م األطراف )انظر القس متعددةالعمل 

 

  



 

 (52)من  (12)صفحة 

 املرجعي لربط االتصال البيينالعرض  -3

 املتطلبات التنظيمية 1 -3

رجعي لربط االتصال البيين األحكام والشروط القياسية املرض العجيب أن حيدد  أ(

ستخدم العرض يو. تفاصيلهاو لربط االتصال البيين مع مقدمي اخلدمة اآلخرين

الستكمال اتفاقيات ربط االتصال البيين  ؛املرجعي من قبل مقدم اخلدمة املسيطر

 .مقدمي اخلدمة اآلخريناملربمة مع 

 ،جيب أن يقوم مقدم اخلدمة املسيطر بإعداد العرض املرجعي لربط االتصال البيين ب(

ثم تقدميه إىل اهليئة  منمن تاريخ توجيه اهليئة له بذلك، و يوما( 90)خالل 

 موقعه على العرض املرجعي نشرسيطر ى مقدم اخلدمة املجيب عل كماالعتماده. 

 . يوما( 15خالل ) من قبل اهليئة اعتماده بعد اإلنرتنت شبكة على اإللكرتوني

خدمات ربط  ميعجيب أن يتضمن العرض املرجعي لربط االتصال البيين قائمة جب جـ(

 شروط من بها يتعلق ومااالتصال البيين اليت يوفرها مقدم اخلدمة املسيطر، 

 .اتتتضمنه من مكون ماو ،إىل أسعار كل خدمة باإلضافة ؛أحكامو

جيب أن يتضمن العرض املرجعي لربط االتصال البيين األحكام والشروط التفصيلية  د(

 معايريباإلضافة إىل  ؛الفنية واملعايري، اتالشبك نيبربط االتصال ب العالقةذات 

 مقدم اخلدمة املسيطر. قبل منالسالمة واألمان املطبقة 

تحديث العرض املرجعي لربط بيقوم مقدم اخلدمة املسيطر بصفة دورية  أنجيب  هـ(

، وخدمات ربط القواعد عكس التعديالت اليت تطرأ على هذهلي ؛االتصال البيين

كذلك االتصال البيين املقدمة والشبكات ذات العالقة، والعمليات واألنظمة، و

على أحكام  ةمباشر بصورةأن تؤثر  ميكناليت  ،عالقةالذات  املتطلبات التنظيمية

 .هالعرض املرجعي وشروط



 

 (52)من  (13)صفحة 

 إجراءاتاخلاص به املرجعي العرض  يفمقدم اخلدمة املسيطر  يضمن أنجيب  و(

. هالعرض املرجعي وشروط أحكام علىكيفية إجراء التغيريات  توضح التعديل اليت

 التعديل املذكورة ما يلي: اتشمل إجراءتجيب أن و

  واإلطار الزمين  ،مقدمي اخلدمة اآلخرين بشأن التغيريات املقرتحة إبالغكيفية

 ملثل هذه التغيريات.

 العتمادلالتعديالت املقرتحة للهيئة  تفاصيل كيفية تقديم. 

للهيئة، يف أي وقت، طلب إجراء تعديالت على العرض املرجعي لربط االتصال  حيق ز(

 البيين.

 يينحمتوى العرض املرجعي لربط االتصال الب 2 -3

 جيب أن يشمل العرض املرجعي لربط االتصال البيين ما يلي:

 تفاقيةاال إطار. 

 .وصف خدمات ربط االتصال البيين املعروضة 

 لضمان ربط اتصال بيين ناجح. ؛املواصفات الفنية املطلوبة 

 املواصفات التقنية للرتاسل املطلوب استخدامها للربط البيين للشبكات؛ 

 اإلجراءات التشغيلية  إىل باإلضافة ؛التصال البيينبتدائي لربط االالجراءات تنفيذ إ

وحركة الشبكة وإدارة األعطال  ،اليت تشمل استمرار تقديم اخلدمة والتخطيط هلا

 وعمليات الصيانة.

 وإجراءات الفوترة واألحكام  ،اجلوانب التجارية، وتشمل املقابل املالي، والدفعات

 والشروط.

 ليت تشمل الفرتات الزمنية املطلوبة لتقديم خدمات ربط اتفاقيات مستوى اخلدمة، ا

 عدم املطابقة. عندواجلزاءات  ،االتصال البيين ومعايري اجلودة

  للعرض املرجعي لربط االتصال البيين.ويتضمن امللحق )أ( إيضاحًا لإلطار العام 
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 خدمات ربط االتصال البيين -4

 بتقديم أيله  اتصاالت مرخص ةخدممقدم أي  طلب خدمات ربط االتصال البيين من ميكن

امللحق  تعريف خدمات ربط االتصال البيين يف إىل الرجوع ميكن و ،نوع من خدمات االتصاالت

 )ب(.

 شروط خدمات ربط االتصال البيين 1 -4

االتصال من أي  ؛جيب أن تضمن خدمات ربط االتصال البيين، يف أي وقت ودون حصر أ(

خدمات ربط االتصال البيين  وتعدلصاحل املستخدم النهائي.  ،نقطة إىل أي نقطة

 واملعطياتعالقة خبدمات االتصاالت )اخلدمات الصوتية  ذاتبيع باجلملة  خدمات

( اليت يتم تقدميها عرب شبكات وغريها ،املضافةوخدمات القيمة  واملتنقلة،الثابتة 

 .مسارهااالتصاالت بغض النظر عن مصدرها أو 

ربط معينة لطلب من مقدمي اخلدمة املسيطرين تضمني خدمات ت أنئة للهي حيق ب(

 مثل فرض حيق للهيئة  كمااالتصال البيين يف العرض املرجعي لربط االتصال البيين. 

 يف قطاع االتصاالت. والسيطرة األسواقعملية حتديد يف إطار خمرجات هذه االلتزامات 

 البييناإلضافات أو التغيريات خلدمات ربط االتصال  2 -4

قبل إدخال  ةجيب على مقدمي اخلدمة املسيطرين احلصول على موافقة اهليئة املسبق (أ

 .أي إضافات أو تغيريات على خدمات ربط االتصال البيين

نشر النسخ احملدثة من العرض املرجعي لربط  على مقدمي اخلدمة املسيطرينجيب 

خالل فرتة مخسة  وذلك ،اإلنرتنت شبكة على اإللكرتوني همموقع على االتصال البيين

 عشر يوًما من تاريخ موافقة اهليئة.

أو  ،لتنفيذ التعديالت ؛جيب إعطاء مهلة زمنية مناسبة ملقدمي اخلدمة اآلخرين (ب

على اإلضافات أو التغيريات اليت  ترتبت اليت ؛نظمتهم وشبكاتهمأل الضرورية التكييفات

على األقل  يوما(  60)هذه املهلة  مدةكون على خدمات ربط االتصال البيين. وت حدثت

 تاريخ إدخال هذه اإلضافات أو التغيريات، ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك. قبل
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إىل تقنية  MDTلتقنيات أكثر فعالية )مثل، من  ربط االتصال البيينج(    يف حالة حتويل 

PI ربط االتصال (، فإن مثل تلك التغيريات الكبرية جيب تنسيقها مع كل عمالء

، وجيب تطبيق فرتة إشعار عامني قبل بدء تلك التغيريات الكبرية، وينبغي القيام البيين

وجيب أن تتضمن  القواعدمن هذه  5-7و  2-7بعملية التنسيق مبا يتوافق مع القسم 

 على األقل اجلوانب التالية:

  ومواقعها؛ االتصال البيين ربطنقاط هيكل الشبكة، وعدد 

 يذ نقاط ربط االتصال البيين للنقل واإلشارة مبنية على املعايري معايري تنف

 الدولية. 

 الفوترة واحملاسبة؛ 

 اإلشارة، والتمرير، والرتقيم؛ جوانب النقل، و 

 جودة اخلدمة فيما بني النهايات الطرفية واتفاقيات مستوى اخلدمة؛ 

 اسرتاتيجية التحويل واألطر الزمنية للتغيريات؛ 

 ادم للخدمات احلالية.اإلنهاء أو التق 

د(     يلتزم كل مقدم خدمة بتحمل تكاليفه اخلاصة للتحويل إىل تقنيات جديدة لربط 

االتصال البيين واليت تزيد عن تكاليف ربط االتصال البيين احلالية، وذلك لتشجيع 

 التطور إىل تقنيات أكثر فعالية.

  



 

 (52)من  (16)صفحة 

 اجلوانب الفنية –ربط االتصال البيين  -5

اليت تغطي الشكل املادي للجوانب  ،القسم اجلوانب الفنية لربط االتصال البيينيوضح هذا 

 ونظام ،والرتاسل والتوجيه،املتعلقة بكل من ربط االتصال البيين والشبكة، اليت تشمل املقاسم 

 والتوافق التشغيلي للشبكات. ،والرتقيم وجودة اخلدمة ،اإلشارات ونقاط االتصال البينية

 لربط االتصال البيينالشكل املادي  1 -5

بني شبكات وأنظمة  لربطالتوافقي لهو التوصيل  ؛الشكل املادي لربط االتصال البيين أ(  

 .فيما بينهمملستخدميهم االتصال  مبا يتيحاالتصاالت اخلاصة مبقدمي اخلدمة 

ربط شبكات من خالهلا  يتم ؛أو افرتاضية ،نقطة ربط االتصال البيين هي نقطة مادية ب(

 اخلدمة عرب وصالت ربط االتصال البيين. يمقدم

نقطة ل من حيث املوقع احملدد  توجد ثالثة أشكال رئيسية لربط االتصال البيين املادي جـ(

 :، وهي كالتاليربط االتصال البيين

  العارض موقع - العارضاخلدمة موقع مقدم 

  الطالبموقع  -طالب مقدم اخلدمة الموقع. 

  بينهما وسطي موقع – اخلدمة مقدمي بني وسطيموقع. 

 سيطر ما يلي:املدمة اخلقدم ملجيب أن يشمل العرض املرجعي لربط االتصال البيين  د(

 .عروض لألشكال الثالثة الرئيسية لربط االتصال البيين املادي 

  العالقة، ذات اخلرائط إىل باإلضافة ؛لربط االتصال البيين املتاحةقائمة باملواقع 

ن من االختيار الفعال لنقاط ربط االتصال يدمة اآلخراخل وليتمكن مقدم

جيب توفري التفاصيل املتعلقة  كمادمات ربط االتصال البيين. خل احملددة

بالعرض املرجعي لربط االتصال البيين  ةملحق يف وثيقةاالتصال  ربط بنقاط

 دوري. بشكلحتدث املعلومات ذات العالقة  أنو
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 االتصال  ربطالفنية ذات العالقة بكل نقطة من نقاط  يريعاواملاملواصفات  مجيع

وجيب أن تشمل  الرتقيم.والشروط املتعلقة باخلدمة البيين، مبا يف ذلك 

 التفاصيل كل املعلومات الضرورية إلتاحة التخطيط الفين للشبكة.

  شبكة مقدم ب املتعلقةبيين التصال االاإلجراءات املتعلقة بإنشاء نقطة ربط

جيب على مقدم اخلدمة املسيطر أن و. أو تغيري موقعها أو إزالتها يطراخلدمة املس

يقدم إشعاًرا مسبًقا إىل مقدمي اخلدمة اآلخرين بشأن أي تغيريات متوقعة على 

 تقليل أي آثار سلبية هلذه التغيريات. العمل علىو ،اخلدمات املقدمة

 ربط االتصال البيين لشبكة املقاسم 2 -5

وانب أهمية يف ربط اجلالبيين الفعال على مستوى املقاسم هو من أكثر  االتصالربط  أ( 

 مفهومعلى  بناءكون ت)املقاسم( يف هذا السياق أن  بـ ويقصداالتصال بني الشبكات. 

 الدوائر.مقاسم تقنيات مقاسم الرزم احملولة و متضمنة، التقنية حيادية

  ما يلي:جيب أن يتضمن العرض املرجعي لربط االتصال البيين ب(

  حركة االتصال البيين.مبا يكفي لتمرير متطلبات سعة املقاسم  استيفاءطريقة 

 على ،املستوى الذي يتم فيه ربط االتصال بني املقاسم حتديد القواعد اليت حتكم 

أو  ،أو املقسم احمللي ،أو مقسم اخلدمة الرئيسي ،سبيل املثال عند املنفذ الدولي

املستوى الذي يتم فيه ربط االتصال بني وصلة الرتاسل يف حال ربط االتصال 

 البيين عرب بروتوكول اإلنرتنت.

  ةبديلالمقاسم للقواعد ربط االتصال البيين. 

 املكاملات وتوجيهوصالت ربط االتصال بني الشبكات  3 -5

وتسهيل نقل  ،تقوم وصالت ربط االتصال بني الشبكات بربط شبكات مقدمي اخلدمة أ(

 بني نقاط ربط االتصال البيين.  تربطاحلركة بينها. وهذه الوصالت 

لربط االتصال البيين املبدئي، فإن ترتيب نقاط الربط بني نقطتني منفصلتني يف   ب(

 منشآت منفصلة وعرب مسارات خمتلفة يعترب كافيًا.
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 الشبكات ما يلي:  املكاملات لوصالت ربط االتصال بني توجيه عناصرجيب أن تشمل  (ج

 سعة املسار. 

 املسار. حجم تصميم 

 .تعددية املسار 

 سعة املسار 1 -3 -5

 ،جيب أن حيدد العرض املرجعي لربط االتصال البيين القواعد اخلاصة باحلد األدنى أ( 

 . لرفع سعته تقدميهاوالزيادات اليت ميكن  ،املتاحة يف كل مسار للسعات األقصىواحلد 

سعة املسار ، جيب أن  يتم حتديد عدد نقاط ربط االتصال البيين  لضمان التوسعات يف  ب(

بناًء على مبادئ هندسية مناسبة تتضمن احلاجة املربرة لتوفري االستمرارية 

 واالعتمادية للشبكة.

جيوز أن يطلب مقدم اخلدمة املسيطر من مقدمي اخلدمة اآلخرين ربط االتصال  جـ(

مع األخذ يف االعتبار املتطلبات  معني؛أو عند موقع  ،عند أكثر من موقع واحد ،البيين

أن تكون أي متطلبات من هذا النوع  على، والقواعدأ من هذه -3-5املوضحة يف القسم 

 االعتماديةولتوفري االستمرارية  ؛وعلى حاجة مربرة ،مبنية على مبادئ هندسية مناسبة

 للشبكة.

 املسار تصميم حجم 2 -3 -5

العاملية )احلد األقصى من  للمقاييسطبًقا  ،االتصال بني الشبكاتجيب توفري وصالت ربط 

حتديد الوقت للمساعدة يف  استخدام مؤشرجيب وضع ومثاًل(.  (gnalrE) ايرلنق وحدات

 املناسب لتحديث الوصالت. 

% هي النسبة القصوى لالستغالل ملسار ربط االتصال البيين، ويف حال جتاوز 80تعترب نسبة 

املسار بصورة منتظمة للنسبة القصوى لالستغالل، فيجب عندئٍذ إما إعادة توجيه استعمال 

 احلركة بعيًدا عن الوصلة أو زيادة سعة الوصلة.
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 تعددية املسار 3 -3 -5

يتم تعريف مفهوم )تعددية املسار( على أنه مترير االتصاالت بني نقطتني عرب أكثر من  أ(

تعددية املسار  ددون نقاط مشرتكة. تع ،مسار واحد من املسارات اجلغرافية أو املادية

 .الربط بني الشبكات اعتماديةتعزيز لة يضرور

 ب(  جيب دعم االستمرارية واالعتمادية خلدمة ربط االتصال البيين.

 اإلشارات ربط االتصال بني شبكات 4 -5

مترير وضمان  ،شبكات االشاراتجيب أن يقوم مقدمو اخلدمة بتقديم ربط االتصال بني  أ(

 .إلدارة اجللسة الالزمةمعلومات التحكم وتسليم 

( الصادر عن 7SS) 7رقم  اإلشارات جيب أن يقوم مقدمو اخلدمة باستخدام نظام ب(

ربط االتصال  بشأن أمااحملولة.  تقنيات الدوائرب اخلاصاالحتاد الدولي لالتصاالت 

مع  ةإرسال اإلشارات املتوافق فيتم تطبيق معايري ؛البيين عرب بروتوكول اإلنرتنت

أو  2-7مبا يتوافق مع القسمني  مقدمي اخلدمة. ويتم ذلك باالتفاق بني العامليةاملعايري 

 اهليئة.  من قبل تلك املعايري حتديدأو كما يتم  من هذه القواعد، 7-5

ات خيارات ربط االتصال البيين ألنظمة اإلشار يناخلدمة املسيطر وجيب أن حيدد مقدم جـ(

 والرتتيبات ذات العالقة.

 التزامن 5 -5

جيب أن يتفق مقدمو اخلدمة  والتزامن ضرورًيا للشبكات املرتبطة باالتصال البيين.  ديع

 واإلجراءات التشغيلية للتزامن. ،الفنية املعايريعلى 

 معايري نقاط االتصال البينية والتوافق التشغيلي 6 -5

على  من قبل مقدمي اخلدمة مبنية املستخدمة الطرفية شبكاتمعايري ال تكون جيب أن

 قبولة.العاملية املفنية ال املعايري
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 التوافق التشغيلي بني الشبكات 1 -6 -5

اخلصائص الفنية جملموعة األنظمة املتصلة فيما  ؛يعين التوافق التشغيلي بني الشبكات أ(

بصورة  املتصلة لألطراف بني النقاط االنتهائيةبينها، واليت تضمن إتاحة خدمة معينة 

 بها. التنبؤ وميكن متوافقة

 ،جيب أن يتفق مقدمو اخلدمة بشأن إجراءات اختبار التوافق التشغيلي بني الشبكات ب(

والتوافق التشغيلي بني الشبكات لوظائف خدمات ربط  ،سالمة الشبكة للتحقق من

 .هااالتصال البيين وخصائص

 اخلدمات التكميلية 2 -6 -5

خدمات تكميلية ملستخدميهم  ونقدميالذين  ،نواملسيطر جيب أن يقوم مقدمو اخلدمة

مع مقدمي اخلدمة املرتبطني  ،النهائيني بإجراء الرتتيبات الفنية والتشغيلية الضرورية

 هذه اخلدمات التكميلية للمستخدمني النهائيني ريتوف لدعم ؛باالتصال البيين ممعه

 مماثلةرتتيبات بيطالب مقدمي اخلدمة اآلخرين  أنقدم اخلدمة املسيطر مل وحيق. لديهم

 هلذه اخلدمات. 

 وعناصر العنونة األرقام 7 -5

 يف املستخدمةوعناصر العنونة  ،جيب أن يقوم مقدمو اخلدمة بتوفري تفاصيل األرقام

مل يتم و ،اهليئة قبل منأن يشمل ذلك نطاقات األرقام اليت مت ختصيصها  على ؛شبكاتهم

 بعد. تفعيلها

 اخلدمةجودة  8 -5

جيب أن يشمل العرض املرجعي لربط االتصال البيين اتفاقية مستوى اخلدمة اليت توضح 

وتفاصيل التعويضات  ،والتزامات مستوى اخلدمة ،خصائص خدمات ربط االتصال البيين

 الفشل يف الوفاء بهذه االلتزامات. نع الناشئة



 

 (52)من  (21)صفحة 

 جيب أن تتضمن اتفاقية مستوى اخلدمة أ(

  وخصائصها الفنية مثل نقاط ربط االتصال البيين، ومترير تركيبة اخلدمة

 .اإلشارات املكاملات ونظام

 مثل الوقت املستغرق لتنفيذ  ؛شروط التشغيل والصيانة ومعايري األداء ذات العالقة

 .، وتوفر الشبكة وزمن استعادة اخلدمةطلبات اخلدمة

 ه املؤشرات ما مستوى قياس اخلدمة. على أن تتضمن هذو اخلدمة جودة مؤشرات

 .ذكر يف لوائح اهليئة من مؤشرات حول جودة اخلدمة ، وال تقتصر عليها

  عدم االلتزام بأهداف مستوى اخلدمة.  املرتتبة على غراماتالوالرسوم 

ولية مراقبة جودة خدمات ربط االتصال البيين اليت ؤيتحمل مقدم اخلدمة املسيطر مس (ب

 .هاب املتعلقة القياسات وإجراء يقدمها

 

  



 

 (52)من  (22)صفحة 

 ربط االتصال البيينلالعمليات التشغيلية  -6

القواعد و ،لربط االتصال البيين املصاحبةيوضح هذا القسم اجلوانب التشغيلية والعمليات 

 :باآلتي عنىذات العالقة اليت ت

 اختباراتطلب، وإجراءات التنفيذ مثل والالتخطيط،  ذلكويشمل  ؛وفري اخلدمةت 

 الرتكيب والتجهيز؛

  ومترير املكاملات ،وإدارة احلركة ،شمل تشغيل الشبكةتو ؛التشغيل والصيانةعمليات، 

 .األنظمةالتشغيل، ومعايري السالمة ومحاية  واختبارات ،وإدارة األعطال

 الفوترة، وسجالت تفاصيل املكاملات، واملدفوعات والتسوية. اتعملي 

 هاعمليات إنشاء الشبكة وجتهيز 1 -6

 تامة؛بصورة  ،قدم اخلدمة املسيطرملجيب أن حيدد العرض املرجعي لربط االتصال البيين 

إىل مقدمي اخلدمة  ،ربط االتصال البيينخدمات تقديم ل هاجتهيزوالشبكة  إنشاءعمليات 

 على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: هذه العمليات تشمل أن علىاآلخرين. 

 ختطيط الشبكة. 

 .توقعات احلركة 

  الطلبات. هذهإجراءات طلب خدمات ربط االتصال البيين والزمن املستغرق لتنفيذ 

 .التنفيذ 

 ختطيط الشبكة 1 -1 -6

 ؛جيب أن حيدد مقدم اخلدمة املسيطر يف العرض املرجعي لربط االتصال البيين أ(

 شمل على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:ت يتختطيط الشبكة ، وال عملية

  االتصال البيين اجلديدةختطيط وصالت ربط. 

 إزالة وصالت ربط االتصال البيين. 



 

 (52)من  (23)صفحة 

 توقعات سعة ربط االتصال البيين. 

 .ربط االتصال البيين لشبكات الرتاسل 

لضمان توفر السعة  ؛جيب على مقدمي اخلدمة تبادل املعلومات املتعلقة بالتوقعات ب(

 الكافية عند الطلب.

 إدارة السعة. جيب أن يتفق مقدمو اخلدمة على طريقة جـ(

 توقعات احلركة 2 -1 -6

 أوجيب أن يقوم مقدمو اخلدمة الذين يطلبون خدمات ربط االتصال البيين  أ(

حركة كل وصلة  حولسنتني  ملدةدوري   بشكل بتقديم توقعاتهم هايستخدمون

، وما يتعلق فقط باحلركة اليت يعترب واملعطياتخلدمات الصوت  ؛ربط اتصال بيين

 جيب حتديث هذه التوقعات كل ستة أشهر.و. سؤواًل عنهامقدم اخلدمة الطالب م

العرض املرجعي لربط االتصال البيين  يفجيب أن حيدد مقدم اخلدمة املسيطر  ب(

 تفصياًل ملتطلبات تقديم توقعات احلركة. 

 املشاركة يف املواقع 3 -1 -6

جيب على مقدمي اخلدمة ذوي مرافق االتصاالت القائمة أن يسمحوا ملقدمي اخلدمة 

إذا كان  رتاسل اخلاصة بهم يف مواقع التجهيزات القائمة،الأنظمة  باستضافةخرين اآل

  .يتطلب أعماال انشائية جوهرية إضافيةذلك جمديًا اقتصاديًا وال 

تشهد  اليتاملطلوبة خلدمات ربط االتصال البيين يف املواقع  املعدات برتكيب السماح جيب

 .فنًيا ممكًنا ذلكالوصول، إذا كان  ألغراض مشاركةبالفعل 

 إجراءات الطلب 4 -1 -6

لطلب  ؛العرض املرجعي لربط االتصال البيين إجراءات مفصلة يتضمنجيب أن  أ(

 خدمات ربط االتصال البيين. 



 

 (52)من  (24)صفحة 

 ربط اتطلب خدم على عدمها من تهموافق ،مقدم اخلدمة املسيطر حيددجيب أن  ب(

 .الطلبتقديم  منخالل شهر واحد  االتصال البيين

 قدم الذيدمة اخلرد كتابي إىل مقدم  توجيهجيب  ؛يف حال عدم قبول الطلب جـ(

مع تزويد  ؛باإلضافة إىل تقديم عرض بديل مناسب ،األسباب فيه موضحًا الطلب،

 اهليئة بنسخة من الرد.

 الوقت الالزم لتنفيذ الطلبات 5 -1 -6

الوقت املتوقع الالزم  ،جيب أن حيدد مقدم اخلدمة املسيطر يف العرض املرجعي اخلاص به

 لتنفيذ الطلبات املتعلقة خبدمات ربط االتصال البيين. 

 التنفيذ 6 -1 -6

يف العرض املرجعي  املضمنةغطي عملية التنفيذ لربط االتصال البيين تجيب أن  أ(

أعمال مدنية  ةوأي ،األعمال اإلنشائيةيشمل  الذيالرتكيب،  ؛لربط االتصال البيين

 ضمان الوفاء مبعايري جودة اخلدمة. مع الالزمة، اتواالختبارات والتجهيز ،مطلوبة

 مقدمي اخلدمة علىجيب  ها؛بالنسبة لتجهيز خدمة ربط االتصال البيين وتسليم ب(

 املتفق عليها. للمعايريوفًقا  ،اخلدمة قد مت توفريها أن تأكيدل ًا؛توقيع رمسيال

 التشغيل والصيانة عمليات 2 -6

 مجيع ،العرض املرجعي لربط االتصال البيين يفقدم اخلدمة املسيطر جيب أن حيدد م

واليت تشمل على سبيل املثال ال  ،بربط االتصال البيين املتعلقةالتشغيل والصيانة  عمليات

 احلصر ما يلي:

 إدارة الشبكة. 

 .إدارة احلركة ومترير املكاملات 

 إدارة األعطال. 

 التشغيلية. االختبارات 

  األنظمةالسالمة ومحاية. 



 

 (52)من  (25)صفحة 

 إدارة الشبكة 1 -2 -6

مركز واحد أو أكثر من مراكز تشغيل  تشغيلجيب أن يضمن مقدم اخلدمة املسيطر 

إلدارة الشبكات املستخدمة خلدمات ربط  ،ساعة خالل أيام األسبوع 24الشبكة على مدار 

 االتصال البيين.

 إدارة احلركة 2 -2 -6

إدارة حركة الشبكة  إمكانيات ،فيما بينهمااملرتبطني  ،قدمي اخلدمةملجيب أن يكون  أ(

بهدف  ،مباشربشكل ها بوالتحكم تها ومراقب على احلركة الالزمة لإلشراف

 .اخلدمةوااللتزام مبعايري جودة  املتوفرة،االستفادة القصوى من السعة 

 ؛قدم اخلدمة املسيطرملجيب أن حيدد العرض املرجعي لربط االتصال البيين  ب(

مع االستفسارات واملشاكل املتعلقة بإدارة حركة  ،اإلجراءات املتعلقة بالتعامل

 الشبكة.

قياس احلركة وجودة اخلدمة يف وولية مراقبة ؤجيب أن يتحمل مقدمو اخلدمة مس جـ(

وميكن ملقدم اخلدمة وضع ضوابط  مجيع وصالت ربط االتصال البيين يف شبكاتهم.

صة للحماية من أي مشاكل حتدث يف الشبكة حركة مناسبة داخل شبكاته اخلا

املتصلة اخلاصة مبقدم خدمة آخر. ويف هذه احلال، يتم تطبيق إجراءات إدارة 

 األعطال.

 بقياسات تعلقةامل علوماتاملبطلبها  عند اهليئة بتزويدجيب أن يقوم مقدمو اخلدمة  د(

 جودة اخلدمة واحلركة.

 إدارة مترير املكاملات 3 -2 -6

إدارة مترير املكاملات الصادرة باملشاركة يف ختطيط وقدمو اخلدمة جيب أن يقوم م أ(

 حتى نقطة ربط االتصال البيين. ،واملكاملات الواردة يف شبكاتهم

قدم اخلدمة املسيطر إطار ملالعرض املرجعي لربط االتصال البيين  يقدمجيب أن  ب(

 فصل إلدارة مترير احلركة.املعمل ال



 

 (52)من  (26)صفحة 

 إدارة األعطال 4 -2 -6

 ،يوضح مقدم اخلدمة املسيطر يف العرض املرجعي لربط االتصال البيينجيب أن  أ(

 وتشمل ما يلي:  العالقة،وأطر العمل ذات  ،اإلجراءات املتعلقة بإدارة األعطال

  عملية التصعيد لإلبالغ عن األعطال.و االتصال، أشخاصتفاصيل 

 األعطال اكتشاف. 

 .معاجلة األعطال 

ساعة،  24تصال بهم على مدى لال أشخاص وفريتمقدمي اخلدمة  مجيعجيب على  ب(

 عن األعطال.  همإلبالغ أيام األسبوع خاللو

ميكن أن يؤثر على  -جيب أن يقوم مقدم اخلدمة الذي يكتشف عطاًل حمتماًل  جـ(

فور. ال علىاآلخر املتصل بينًيا مقدم اخلدمة  بإشعار -خدمات ربط االتصال البيين 

عن وجود العطل داخل نطاق شبكة مقدم اخلدمة  وجيب أن يتم ذلك بصرف النظر

 .خارجهاأو  ،املكتشف

ول ؤجيب على مقدمي اخلدمة، مبجرد تلقي اإلشعار بوجود عطل ما، حتديد املس د(

 وإعادة اخلدمة إىل وضعها الطبيعي. ه،واملضي قدًما إلصالح ،عن العطل

نيني أكرب قدر من يف حال وجود عطل، جيب أن يتبادل مجيع مقدمي اخلدمة املع هـ(

وضع التشغيلي الثم إعادة اخلدمة إىل  منو ،املعلومات اليت قد يتطلبها حل املشكلة

 الطبيعي.

 .تهااألعطال ومتابع عن اإلبالغوتشغيل نظام  ،جيب أن يقوم مقدمو اخلدمة بتطوير و(

 االختبارات التشغيلية 5 -2 -6

 هاحلركة يف حد سريانيكون التأثري على  أنالتشغيل والصيانة  اختبار إجراءعند جيب 

يف  تلك االختبارات . وُيفضل أن تتماالختباراتدنى. وجيب االتفاق على جدولة إجراء األ

 أقل الفرتات حركة على مدار اليوم.



 

 (52)من  (27)صفحة 

 األنظمةالسالمة ومحاية  6 -2 -6

  عن سالمة األنظمة اخلاصة بهم وتشغيلها.نيمقدمو اخلدمة مسؤول ديع أ(

لشبكات ربط  منوضمان التشغيل اآل ،اخلدمة باحملافظة على السالمةيلتزم مقدمو  ب(

ماية احل تقديملجيب عليهم تبين تدابريحمددة  كمااالتصال البيين اخلاصة بهم، 

 .سالمتهم وضمان ،جلميع املوظفني واملستخدمني

 ؛جيب أن يتضمن العرض املرجعي لربط االتصال البيين معايري وإجراءات السالمة جـ(

يف مواقع مقدم اخلدمة  ونيعمل نالذي ،ان سالمة موظفي مقدم اخلدمة اآلخرلضم

 ،والسالمة الكهربائية ،جيب أن يغطي نطاق معايري السالمة البدنيةواملسيطر. 

واإلشعاع الكهرومغناطيسي، وغريها من األمور األخرى اليت تتطلبها األنظمة 

 وأنظمة اهليئة. ،عايري الصناعةاملو حمليًا،السارية 

 إجراءات الفوترة 3 -6

 ،جيب أن يوضح مقدم اخلدمة املسيطر يف العرض املرجعي لربط االتصال البيين أ(

 اليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: ،إجراءات الفوترة ،وبصورة كاملة

  بيانات احملاسبة.سجالت 

  خلدمات ربط االتصال البيين. احملاسبةمبادئ 

 عالدف إجراءات. 

 .تسوية الفواتري 

القدرة  ؛جيب أن يكون ملقدمي اخلدمة الذين يقدمون خدمات ربط االتصال البيين ب(

 .تهاوفوتر هاهلذه اخلدمات وتسجيلعلى قياس املقابل املالي 

 بيانات احملاسبة سجالت  1 -3 -6

يجب أن إذا كانت فوترة خدمة ربط االتصال البيين تعتمد على احلركة املتبادلة، ف أ(

 .بيانات احملاسبةعلى سجالت مبنية مدخالت نظام الفوترة  تكون



 

 (52)من  (28)صفحة 

ال تقل عن سنة  ،جيب أن يقوم الطرف املعد للفواتري حبفظ بيانات الفواتري لفرتة زمنية ب(

إلعادة حساب أي  ؛واحدة. وجيب أن تكون البيانات يف شكل يسهل اسرتجاعه عند الطلب

 مبالغ مستحقة.

 الدفع إجراءات 2 -3 -6

تشمل فرتات الفوترة  ،عرض املرجعي لربط االتصال البيين عملية دفع رمسيةجيب أن يوثق ال

إرسال الفاتورة وغريها من تفاصيل طريقة و ،والتسديد، وشكل الفاتورة واالستفسارات حوهلا

 مثل التسويات.  ،الدفع األخرى

 تسوية الفواتري 3 -3 -6

 تسوية الفواتري. جيب أن يوضح العرض املرجعي لربط االتصال البيين تفاصيل عملية أ(

جيب أن تتم تسوية الفواتري حبسن نية، وجيب أن يعمل مقدمو خدمة ربط االتصال  ب(

 البيين مًعا للوصول إىل حل مرٍض لألمور املتعلقة بالفوترة.

جيب أن حيدد العرض املرجعي لربط االتصال البيين اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة  جـ(

 قضايا الفوترة اليت مل يتم حلها.

  



 

 (52)من  (29)صفحة 

 إدارة ربط االتصال البيين -7

 اتإدارة اخلدم 1 -7

أو  ،الذين يعرضون خدمات ربط االتصال البيين ،نياخلدمة املسيطر يمقدم علىجيب  أ(

ليتعامل مع مقدمي اخلدمة اآلخرين  ؛بتعيني مدير خدمات يقوموا أن ،يقدمونها

مدير  مهمة تكونوالذين يطلبون خدمات ربط االتصال البيين وغريها من اخلدمات. 

تسهيل االتصال بني مقدمي اخلدمة يف األمور التجارية والفنية املتعلقة  ،اخلدمات

 وكذلك توفري أي خدمات أخرى ملقدمي اخلدمة. ،بربط االتصال البيين

ن على عقد االجتماعات مع مقدمي اخلدمة ومقدمو اخلدمة املسيطر يوافقجيب أن  ب(

 الطلب الرمسي لعقد هذه االجتماعات. اآلخرين خالل فرتة مخسة أيام عمل من

 اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة 2 -7

للتعامل مع جلنة مشرتكة  بتشكيلن بينًيا وجيب أن يقوم مقدمو اخلدمة املتصل أ(

 ؛تقوم هذه اللجنة املشرتكة بتسهيل املناقشاتوالفنية والتشغيلية.  املوضوعات

ل اجلوانب الفنية والتشغيلية الطرفني حو منللوصول إىل اتفاقيات مقبولة 

 والفوترة وغريها من اجلوانب املتعلقة خبدمات ربط االتصال البيين. ،والتخطيطية

اتفاق بني مقدمي  مبوجب ،جيب أن يتم تشكيل اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة ب(

 حبيث ميكن إعادة تشكيلها متى تطلب األمر ذلك.وأن يتسم هيكلها باملرونة اخلدمة، 

مع وجود جدول  ؛جيب أن جتتمع اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة بشكل دوري جـ(

 التالية: اتعوواحًدا أو أكثر من املوض االجتماعأعمال متفق عليه مسبًقا، ويغطي 

 .النقاط اجلديدة لربط االتصال البيين 

 حتليل مستويات احلركة. 

 جودة اخلدمة. 

 .متطلبات السعة 
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 حتليل األعطال. 

 الفوترة. ياتعمل 

 .تغيريات الشبكة أو اخلدمة 

 تغيريات املعايري الفنية لربط االتصال البيين؛ 

 .أي مواضيع فنية أو تشغيلية أخرى تتعلق بربط االتصال البيين 

 توفري املعلومات بني مقدمي اخلدمة 3 -7

 معلومات الشبكة 1 -3 -7

 بتزويدجيب أن يقوم مقدم اخلدمة املسيطر الذي يعرض خدمات ربط االتصال البيين 

يساعدهم  حتى ه؛وخدمات ته،حول شبك ،املعلومات ذات العالقةبمقدمي اخلدمة اآلخرين 

هذه املعلومات وبشبكاتهم.  املتعلقوالتشغيل  ،على التخطيط للشبكة والتخطيط املالي

 من استقبال الطلب. ًايوم 15جيب توفريها هلم خالل 

 التغيريات املخطط هلا على الشبكة 2 -3 -7

 عنمجيع مقدمي اخلدمة إشعار مجيع مقدمي اخلدمة اآلخرين بشكل مناسب  علىجيب 

يتوقع أن يكون هلا تأثري على ترتيبات تشغيل  قدخمطط هلما يف الشبكة  ترقيةأو  ،أي تغيري

 ،الوقت الكايف إلجراء التغيرياتن اآلخري. وجيب منح مقدمي اخلدمة بينهمربط االتصال 

 يكون أنوجيب لضمان استمرارية اخلدمة.  ؛وشبكاتهمأو التعديالت الضرورية ألنظمتهم 

 االتفاق على خالف ذلك. ما مل يتميومًا  60 عن تقل ال زمنية فرتة قبلبالتغيري شعار اإل

 قاعدة بيانات وصالت ربط االتصال البيين 3 -3 -7

 ،قاعدة بيانات لوصالت ربط االتصال بني شبكاتهم إعدادمجيع مقدمي اخلدمة  علىجيب 

قاعدة البيانات هذه على كل املعلومات  يأن حتتو على ؛وشبكات مقدمي اخلدمة اآلخرين

 ذات العالقة مثل:

  متعارف عليه عند مقدمي اخلدمة ( لكل وصلة لربط االتصال البيين. موحدتعريف( 
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  هومرافق نتهائيلتوصيل االاتفاصيل. 

 معلومات بشأن مسار الرتاسل ويشمل السعة. 

 .خطة مترير احلركة 

 .خطة اإلشارات 

 .هااملعلومات املضمنة يف قاعدة البيانات إلكرتونًيا عند طلبباهليئة  تزويدجيب و

 حل اخلالفات 4 -7

أو الفشل يف  ،إبرام اتفاقية ماحيال خالف بني اثنني من مقدمي اخلدمة يف حال نشوء 

تعلق بالتزامات أحد مقدمي اخلدمة تأو حول تفسري بنود اتفاقية ما  ،الوصول التفاق ما

وفًقا وذلك  ،أي من األطراف من قبلإىل اهليئة  تهإحال ميكنفانه  ؛القواعد مبوجب هذه

 . التنفيذية السادس من الالئحة لالجراءات الواردة يف الفصل

عرض الجيب أن يقوم مقدم اخلدمة املسيطر بتضمني اإلجراءات املتعلقة حبل اخلالفات يف و

 ،االستجابة وفرتة ،واالجتماعات ،املرجعي لربط االتصال البيين، ويشمل ذلك اإلشعارات

 إىل املستوى التالي. هوالوقت احملدد حلل اخلالف قبل تصعيد

 ،تصعيدالقدم اخلدمة املسيطر على عملية مل إجراء حل اخلالفات بالنسبة ملتجيب أن يش

 على النحو التالي: وذلك ؛ختلفةاملستويات امل إىل

 .ةمستوى جمموعة العمل التشغيلي علىحل اخلالف  :املستوى األول

يف اهليكل اإلداري ملقدمي  إحالة اخلالف إىل مستوى اإلدارة العليا :املستوى الثاني

 .اخلدمة طريف اخلالف

 . التنفيذية وفًقا للفصل السادس من الالئحة إحالة اخلالف إىل اهليئة :الثالثاملستوى 

 جمموعة العمل متعددة األطراف 5 -7

 ويف حالغرض تسهيل ربط االتصال البيين. بتشكيل جمموعة عمل متعددة األطراف  ميكن

ضع وجيب عليها وموعة. اجملجيب أن يشرتك مجيع مقدمي اخلدمة املعنيني يف  ؛تشكيلها
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 وميكنعلى األقل.  سنوية ربعواإلجراءات. ويتعني عليها عقد اجتماعات دورية  األحكام

 االجتماعات. تلكيف  املشاركةللهيئة 

 ،أو تشغيلي ،مجموعة تأسيس جمموعات فرعية تتألف من فريق عمل تنظيميلميكن ل كما

دف من تأسيس اهل يكونأن  علىملعاجلة قضايا بعينها مبجرد ظهورها.  احلاجةأو فين حسب 

مبا يف ذلك  بالقطاع املتعلقةوضع احللول، واملعايري، واإلجراءات  هوالعمل  ةجمموع

 :التالية على سبيل املثال وضوعاتامل

 عمليات التشغيل والصيانة. 

 إدارة ربط االتصال البيين. 

 الفنية ونقاط االتصال البينية. املعايري 

 مسائل التحويل إىل تقنيات جديدة؛ 

  وربط االتصال البيين عرب بروتوكول املعطياتطرح خدمات جديدة )مثل خدمات ،

 باجلملة(.اإلنرتنت، ومنتجات البيع 

والنتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل جمموعة العمل  ،اآلراء املتفق عليها تدوين جيب

ا يناسب منها وتضمني م ،يتعني على مقدمي اخلدمة تنفيذ النتائج املتفق عليهاو. كتابيًا

حسب احلاجة، يف العروض املرجعية لربط االتصال البيين و/أو اتفاقيات ربط االتصال 

جيب إتاحة النتائج  كما. أنظمتهاوفق  للهيئةالنسخة املعدلة منها  وتقديم ،البيين

 ميع األعضاء ومقدمي اخلدمة اآلخرين واهليئة.جلوحماضر االجتماعات  واملخرجات،
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 االتصال البيين ودراسات التكلفةتسعري ربط  -8

 تسعري ربط االتصال البيين 1 -8

 تسري الشروط التالية على مقدمي اخلدمة املسيطرين:

مقدمو اخلدمة  يعرضهاالبيين اليت جيب أن تكون أسعار خدمات ربط االتصال أ(   

 اهليئة تسمح قد ،تحديد أسعار ربط االتصال البيين ولعلى التكلفة.  ةن مبنيياملسيطر

 .الدوليةمع أفضل املمارسات  يتوافق  مبا واستعادتها؛التكاليف املشرتكة  توزيعب

لتحديد أسعار ربط االتصال البيين، قد تفرض اهليئة التسعري بطريقة التكلفة   ب(

 اإلضافية على املدى الطويل.

لربط اتكاليف ل عمل دراسات املقارنةأخرى، مثل طرًقا قد تأخذ اهليئة يف اعتبارها    ج(

منهج سعر التجزئة استخدام يف الدول األخرى، أو البيين اخلاصة مبقدمي اخلدمة 

لبيع باجلملة على أساس أسعار البيع بالتجزئة االناقص، حيث يتم حتديد أسعار 

  مع تطبيق خصم.النهائية املوافقة  لخدماتل

لتحديد أسعار ربط  ؛ميع املعلومات الضروريةجبهليئة امقدمو اخلدمة  يزودجيب أن د(   

 االتصال البيين. 

مقدمو اخلدمة غري  يعرضهاجيب أن تستند أسعار خدمات ربط االتصال البيين اليت 

بشروط قابلة للتطبيق  أن تلتزم هذه االتفاقيات على ،املسيطرين إىل االتفاقيات التجارية

 .فنيًا و معقولة جتاريًا

 املقابل املالي لربط االتصال البيين 2 -8

الثابتة  مكاملاتللتوصيل االنتهائي للالبيع باجلملة املقابل املالي لكل وحدة خلدمات سيكون 

 واملتنقلة متماثاًل.

باملقابل  املتعلقنيجيب أن حيدد العرض املرجعي لربط االتصال البيين اهليكل واملستوى 

 .املعروضة من قبل مقدم اخلدمة املسيطر ،خدمات ربط االتصال البيين ميعجل املالي
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أن  على ؛جيب أن يكون املقابل املالي لربط االتصال البيين متسًما بالشفافية وعدم التمييز

املقدمة حتت  ،املتماثلةعلى خدمات ربط االتصال البيين  نفس املقابل املالييتم تطبيق 

 جلميع مقدمي اخلدمة. املشابهةظروف ال

املسيطر على مقدمي اخلدمة  جيب أن يكون املقابل املالي املطبق من قبل مقدم اخلدمة

اآلخرين هو نفس املقابل املالي املطبق على خدمات ربط االتصال البيين اليت يستخدمها 

 مقدم اخلدمة املسيطر لتقديم خدماته أو خدمات الوحدات أو اجلهات األخرى املرتبطة به.

 دراسات التكلفة 3 -8

 ،املقابل املالي لربط االتصال البيين يف العرض املرجعي تحديدأن تكون عناصر التكلفة ل جيب

اهليئة، مع اتباع املبادئ  أنظمةمبا يتوافق مع والتكلفة، مناسبة حلساب دراسات  على مبنية

 األساسية التالية:

 املسببة للتكلفة على واألصول لألنشطة التكاليف  حتديد: جيب أن يتم التكلفة مسببات

أو  ،التكاليف ترتتب عليهاأو اخلدمات اليت  األنشطةأي تلك  ؛الفعليةأساس الدوافع 

 سبب يف شراء األصول.تاليت ت

 عملية  معومتوافقة  ،واضحة ومفهومةالتكلفة  حتديد: جيب أن تكون آليات الشفافية

 .التحديد

 واألصول يف فئات تكلفة،  األنشطة، أن يتم جتميع التكلفة ديدغرض حتل: جيب األهمية

 حجمها املالي. يفمادية ات قيمة ذتكون  حبيث
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 عام للعرض املرجعي لربط االتصال البيينالطار ايضاح اإل)أ(:  امللحق

هو لألغراض التوضيحية  ؛املوضح أدناهاإلطار العام للعرض املرجعي لربط االتصال البيين 

ربط قواعد ا شريطة االلتزام ببنود وترتيبه اجيوز تغيري هيكل احملتويات وشكلهو. حسبف

 .االتصال البيين

 اإلطار األساسي 1-أ

 .املقدمة والتعريفات والتفسريات 

 .بدء العمل باالتفاقية ومدتها الزمنية 

 السرية وعدم إفشاء املعلومات. 

 حقوق امللكية الفكرية. 

 وليات.ؤاحلقوق القانونية واحلماية ونطاق املس 

 املراجعة وحقوق التجديد وااللتزامات. 

  ئهاوإنها هاخبرق االتفاقية وتعليقاألحكام ذات العالقة. 

 شروط سالمة املوظفني ومحاية األنظمة. 

 اخلالفات والتحكيم. 

 .القوة القاهرة والتخلي والتنازل 

 املمثلون املفوضون واإلشعارات. 

 .القوانني السارية والسلطة القضائية السائدة 

 تعريف اخلدمة 2-أ

 .تعريف ووصف اخلدمة 

 شكل اخلدمة. 
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 .تقديم اخلدمة 

 ائص الفنية.اخلص 

 يةالتشغيل الظروف. 

 اجلوانب الفنية 3-أ

 .ربط االتصال البيين بني الشبكات 

 ومترير احلركة. ،وصالت ربط االتصال بني الشبكات 

 أنظمة اإلشارة ربط االتصال بني شبكات. 

 التزامن. 

 .معايري نقاط االتصال البينية 

 .الرتقيم والعنونة 

 اتفاقية مستوى اخلدمة 4-أ

 اهاجودة اخلدمة ومستو. 

 عدم االلتزام بأهداف مستوى اخلدمة. جزاءات 

 العمليات التشغيلية 5-أ

 :عمليات جتهيز الشبكة 

 ختطيط الشبكة. 

 توقعات احلركة. 

 .املشاركة يف املواقع 

 اخلدمة إجراءات طلب. 

 اخلدمة الالزم لتنفيذ طلبات الوقت. 
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 التنفيذ. 

 :عمليات التشغيل والصيانة 

  .تشغيل الشبكة 

 .إدارة احلركة 

 .إدارة مترير املكاملات 

 إدارة األعطال. 

 ةالتشغيلي اتاالختبار. 

 ةنظمالسالمة ومحاية األ. 

 عمليات الفوترة: 

 الوسيط.النظام و ،إنشاء سجالت تفاصيل املكاملات 

 الدفع إجراءات. 

 التسوية.و التدقيق 

 إدارة ربط االتصال البيين 6-أ

 إدارة اخلدمة. 

 .اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة 

  .توفري املعلومات بني مقدمي اخلدمة 

 معلومات الشبكة. 

 .التغيريات املخطط هلا على الشبكة 

 .قاعدة بيانات وصالت ربط االتصال البيين 

 حل اخلالفات. 



 

 (52)من  (38)صفحة 

 تسعري ربط االتصال البيين 7-أ

 األسعار. 

 .إجراءات الفوترة 

  األحكام.والشروط 

  



 

 (52)من  (39)صفحة 

 )ب(: خدمات ربط االتصال البيين امللحق

وختضع  ها،مقدمي اخلدمة عند طلب قبل منجيب توفري خدمات ربط االتصال البيين 

. يف حال تصنيف مقدم خدمة على أنه مقدم خدمة بينهمللشروط التجارية املتفق عليها 

 تلك توفري عليه فإن ؛دمات ربط االتصال البيينخبعالقة  يمسيطر يف سوق معني ذ

يت تعتمدها الالشروط واألسعار ، ونظمة اهليئةأل ًاوفقخرين، اآلدمة اخلاخلدمات ملقدمي 

 اهليئة.

 خدمات ربط االتصال البيين 1-ب

 :املوضحة أدناهدمات ربط االتصال البيين يتضمن هذا امللحق تعريفا خل

  ةالثابت الصوتيةمكاملات للتوصيل االنتهائي للخدمة البيع باجلملة. 

  ةتنقلامل الصوتيةمكاملات للتوصيل االنتهائي للخدمة البيع باجلملة. 

  لتوصيل االبتدائي للمكاملات الصوتية الثابتة.لخدمة البيع باجلملة 

  الثابتة. الذكية لتوصيل االبتدائي للمكاملاتلخدمة البيع باجلملة 

  املتنقل عرب اهلاتف لتوصيل االبتدائي للمكاملات الذكيةلخدمة البيع باجلملة. 

  العبوريربط االتصال البيين لخدمة البيع باجلملة. 

 خدمات البيع باجلملة للمكاملات الصوتية الدولية. 

  املدارة.الرتاسل عرب الشبكات وخدمات   ،لخطوط املؤجرةلخدمات البيع باجلملة 

 خدمة وصالت ربط االتصال البيين. 

  عرب بروتوكول اإلنرتنت.خدمة التوصيل العبوري 

 اخلاص التناظر خدمة  

 النبضات سيلب البيع باجلملة للنفاذ خدمة. 

  االستخدام املشرتك لدوائر شبكة النفاذ احملليةخدمة. 



 

 (52)من  (40)صفحة 

  الشبكة عناصراالفرتاضي إىل  النفاذ إتاحةخدمة . 

  دمات االتصاالت.خل البسيطبيع الإعادة 

 تأجري اخلط بسعر اجلملة 

 تنقلخدمة استضافة مشغل الشبكة االفرتاضية للهاتف امل. 

 باجلملة للتجوال احمللي خدمة البيع. 

 .خدمة البيع باجلملة لنقل إشارات التجوال الدولي 

  لرسائل القصريةلخدمة التوصيل االنتهائي. 

  لرسائل متعددة الوسائط.لخدمة التوصيل االنتهائي 

  املرئية مكاملاتللخدمة التوصيل االنتهائي. 

 املشاركة يف املواقع. 

 اخلدمات اإلضافية: 

 .خدمات الطوارئ 

 خدمات الدليل 

 .اخلدمات التكميلية 

 .أنظمة الدعم التشغيلي 

 وصف تعريفي خلدمات ربط االتصال البيين 2-ب

خدمات أخرى لربط إضافة للهيئة  ميكن إذ ؛شاملة غري آنفًا ذكورةامل اخلدماتقائمة  تعد

 .ذلك إىل احلاجةعندما تدعو  ،االتصال البيين

ويشار إىل )أ(، الطالب مبقدم اخلدمة  اخلدمةمقدم يشار إىل ، للخدمات التالي الوصفيف 

، ويشار إىل أي قدم اخلدمة )ب(خدمات ربط االتصال البيين مب يعرضمقدم اخلدمة الذي 

 مقدم خدمة آخر مبقدم اخلدمة )ج(.
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 الصوتيةلمكاملات للتوصيل االنتهائي لخدمة البيع باجلملة  1-2-ب

 ةالثابت

لألرقام اجلغرافية غري  ةالثابت الصوتيةلمكاملات للتوصيل االنتهائي لخدمة البيع باجلملة 

 إذ ،مقدم خدمة اهلاتف الثابت )ب( عرب شبكته يقدمهاهي خدمة نقل املكاملات اليت  الرتحالية

إىل  ،نقطة ربط االتصال البيين عربمقدم اخلدمة )أ(  منيتم مترير مكاملة صوتية مستلمة 

 .املتلقي لطرفا للشبكة عند  نقطة االنتهاء

 تشمل احلاالت التالية:  ةالثابت الصوتيةلمكاملات للتوصيل االنتهائي لخدمة البيع باجلملة 

 يف شبكته. ئهانهاإلدمة )ب( اخلملقدم  تهمن شبك الناشئةكاملة امليسلم مقدم اخلدمة )أ(  .1

يقوم بتسليم مكاملة تبدأ من  حيثعبوري، التوصيل اليوفر مقدم اخلدمة )أ( خدمة  .2

ويف هذه احلالة يكون  إلنهائها يف شبكة مقدم اخلدمة )ب(.دمة )ج(، شبكة مقدم اخل

 .أو أجنيب حمليمقدم اخلدمة )ج( إما مقدم خدمة 

 نقطة بدء املكاملة.لالنظر  بدون ،يلتزم مقدم اخلدمة )ب( بإنهاء هذه املكاملاتو

 اعتمادًاتنقسم إىل ثالث فئات  ةالثابت الصوتيةمكاملات لالتوصيل االنتهائي ل ةوهلذا فإن خدم

  :التالي النحو علىموقع الطرف املتلقي بالنسبة ملوقع الطرف الطالب على 

  تسليم املكاملات من خالل وصلة ربط االتصال البيين إىل املقسم احمللي للمستخدم

 النهائي.

  عبوري( له تسليم املكاملات من خالل وصلة ربط االتصال البيين إىل مقسم تراديف )أو

 إىل املقسم احمللي للمستخدم النهائي؛ ،وصلة مباشرة

 مقسم تراديف )أو عبوري( ليس  تسليم املكاملات من خالل وصلة ربط االتصال البيين إىل

إىل املقسم احمللي للمستخدم النهائي. ويف احلال هذه، جيب أن تعرب  ،له وصلة مباشرة

قبل إرساهلا إىل املقسم احمللي الذي  ؛أو أكثر ،املكاملة من خالل مقسم تراديف عبوري آخر

 خيدم املستخدم النهائي.
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يف حال تغيري هيكل الشبكة، فيمكن تعديل التصنيف أعاله ألنواع اخلدمة حسب اهليكل 

 اجلديد.

 الصوتيةلمكاملات للتوصيل االنتهائي لخدمة البيع باجلملة  2-2-ب

 ةاملتنقل

هي خدمة نقل املكاملة  ؛ةتنقلامل الصوتيةلمكاملات للتوصيل االنتهائي لخدمة البيع باجلملة 

تمرير املكاملة الصوتية ب وذلك ،)ب( عرب شبكته املتنقلمقدم خدمة اهلاتف  يقدمهااليت 

البيين إىل نقطة االنتهاء مقدم اخلدمة الطالب )أ( من نقطة ربط االتصال  مناملستلمة 

لدى  ًامشرتك يكون الطرف املتلقي للمكاملة ومنهاللمكاملة،  املتلقي  لطرفا للشبكة عند 

 مقدم اخلدمة )ب(.

 لتوصيل االنتهائي للمكاملات تشمل احلاالت التالية: لخدمة البيع باجلملة 

 املتنقلملقدم خدمة اهلاتف  تهمن شبك الناشئةكاملة امليسلم مقدم اخلدمة الطالب )أ(  .1

 .شبكته يف ئهانهاإل)ب( 

بتسليم مقدم اخلدمة  وذلك ؛عبوريالتوصيل الأ( خدمة يوفر مقدم اخلدمة الطالب ) .2

يكون مقدم  أنمن شبكة مقدم اخلدمة )ج(، )مقدم اخلدمة )ج( إما  تنشأ)ب( مكاملة 

 ( ًاأو أجنبي حمليًاخدمة 

 نقطة البدء.  إىلالنظر  بدوناملكاملات  تلك)ب( بإنهاء  تنقليلتزم مقدم خدمة اهلاتف امل

لتوصيل االبتدائي للمكاملات الصوتية لخدمة البيع باجلملة  3-2-ب

 الثابتة

نقل املكاملة من  ؛لتوصيل االبتدائي للمكاملات الصوتية الثابتةلتشمل خدمة البيع باجلملة 

نقطة االنتهاء يف شبكة الطرف الطالب للمكاملة من خالل البنية التحتية ملقدم خدمة 

تسليم املكاملة إىل مقدم اخلدمة )أ( يتم ف ؛اهلاتف الثابت )ب( إىل نقطة ربط االتصال البيين

طريق  عنهذه اخلدمة تنفيذ  بجيو لتمرير املكاملة عبورًيا و/أو انتهائًيا.صاحب الطلب 

 .الناقل اختياراستخدام خدمة 
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 اخلدمات مقدميأحد  بشبكة مباشرة املتصلنيآلية تتيح للمشرتكني  يعينالناقل"  اختيار"

مقدم خدمة آخر للحصول على خدمات االتصاالت الصوتية. باختيار ذوي البنية التحتية 

 ويوجد أسلوبان رئيسيان لتنفيذ آلية اختيار الناقل، وهما:

ختيار االنتقائي للناقل عند كل مكاملة على حدة" تعين آلية تتيح للمشرتكني "اال أ(

فيها ذوي البنية التحتية لنقل املكاملة عند كل مرة يتم اختيار أحد مقدمي اخلدمات 

 االتصال. ويتم هذا باالتصال عن طريق استخدام رمز تعريف الناقل.

"االختيار املسبق للناقل" يعين آلية تتيح للمشرتكني اختيار مقدم خدمة ذو بنية  ب(

حتتية لنقل مكاملاتهم بدون احلاجة لالتصال برمز تعريف مسبق أو تركيب أي جهاز 

 خاص يف منشآتهم.

الذكية  لتوصيل االبتدائي للمكاملاتلباجلملة خدمة البيع  4-2-ب

 الثابتة

على توصيل أية مكاملة خلدمة  الثابتةلتوصيل االبتدائي للمكاملات الذكية تعمل خدمة ا

الشبكة الذكية من نقطة االنتهاء يف الشبكة الثابتة للطرف املتصل عرب البنية التحتية 

تسليم املكاملة إىل مقدم اخلدمة ملقدم اخلدمة )ب( إىل نقطة ربط االتصال البيين حيث يتم 

الطالب )أ( لالتصال خبدمة الشبكة الذكية واإلنهاء. وقد تكون على سبيل املثال، خدمات 

 اهلاتف اجملاني أو اخلدمات ذات األسعار اخلاصة.

 الصوتية لتوصيل االبتدائي للمكاملاتلخدمة البيع باجلملة  5-2-ب

 ةاملتنقلالذكية 

على  ةاملتنقلالصوتية وصيل االبتدائي للمكاملات الذكية لتتعمل خدمة البيع باجلملة ل

 للطرفاملتنقلة الشبكة الذكية من نقطة االنتهاء يف الشبكة  خلدمةتوصيل أية مكاملة 

املتصل عرب البنية التحتية ملقدم اخلدمة )ب( إىل نقطة ربط االتصال البيين حيث يتم تسليم 

على سبيل ، واإلنهاء الذكية الشبكة خبدمة تصاللال)أ(  الطالب اخلدمة مقدماملكاملة إىل 

 .خدمات اهلاتف اجملاني أو اخلدمات ذات األسعار اخلاصة ؛املثال
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 عبوريالربط االتصال البيين لخدمة البيع باجلملة  6-2-ب

من مقدم  تنشأعبوري تشمل نقل املكاملة اليت الربط االتصال البيين لخدمة البيع باجلملة 

ثم عرب  ؛إىل شبكة مقدم اخلدمة )ب(  ،اخلدمة الطالب )أ( عرب نقطة ربط االتصال البيين

إىل شبكة مقدم اخلدمة )ج(. يقوم مقدم اخلدمة )ب( بتوفري  ،نقطة ربط اتصال بيين أخرى

على سبيل املثال، ميكن ملقدم اخلدمة )ب( أن فخدمة التوصيل العبوري للمكاملات الصوتية. 

احلركة من أحد مقدمي اخلدمة احملليني )أ( إىل مقدم خدمة حملي آخر )ج(، بتوجيه م يقو

أو من مقدم خدمة حملي طالب )أ( إىل مقدم خدمة اتصاالت بعيدة املدى أو مقدم خدمة 

 )ج(. ةمتنقل اتصاالت

ربط االتصال البيين لال يكون مقدم اخلدمة )ب( الذي يقوم بتقديم خدمة البيع باجلملة 

 عبوري مسؤواًل عن التوصيل االبتدائي أو االنتهائي للمكاملة.ال

 خدمات البيع باجلملة للمكاملات الصوتية الدولية 7-2-ب

خدمات البيع باجلملة للمكاملات الصوتية الدولية )خدمة التوصيل العبوري للمكاملات 

ة )أ( عرب الدولية( هي نقل املكاملات الدولية الصادرة والواردة من وإىل شبكة مقدم اخلدم

نقطة ربط االتصال البيين مع شبكة مقدم اخلدمة )ب(. بإمكان أي مقدم خدمة مرخص له 

بتقديم خدمات االتصاالت الدولية توفري هذه اخلدمة إىل أي من املستخدمني النهائيني لدى 

مقدم اخلدمة مع دجمها خبدمة التوصيل العبوري للمكاملات الصوتية و/أو خدمة التوصيل 

 . املتنقلئي للمكاملات الصوتية عرب الثابت/االنتها

لخطوط املؤجرة وخدمات الرتاسل عرب لخدمات البيع باجلملة  8-2-ب

 املدارة اتالشبك

املدارة )خدمات  اتوخدمات الرتاسل عرب الشبك ،لخطوط املؤجرةلخدمات البيع باجلملة 

رتاسل الاذ أو شبكة وصالت الرتاسل( توفر سعة تراسل ثابتة بني نقطتني عرب شبكة تراسل النف

( التابعة ملقدم الرئيسية رتاسلال ةأو قطاعات شبك الوصول)ومن ثم تغطي قطاعات  الرئيسية

 مقدم خدمة )أ(. أيخدمة )ب( إىل 
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و/أو  حملليةاخلطوط املؤجرة ا وخدمات املدارة الشبكة تراسل خدماتهذه اخلدمة  تتضمن

 .الدولية

 خدمة وصالت ربط االتصال البيين 9-2-ب

خدمة وصالت ربط االتصال البيين هي وصلة تراسل تعمل على توصيل مقسم ربط االتصال 

( بدمة )اخلمقسم ربط االتصال البيين لدى مقدم والبيين لدى مقدم اخلدمة )أ( املرخص له 

البيين. تدعم خدمة وصالت ربط االتصال البيين عرب نقطة ربط االتصال  ،رخص له باملرورامل

  وقد يستخدم مقدم اخلدمة )أ( وصالت الرتاسل خدمات ربط االتصال البيين.توفري خمتلف 

، و/أو مبقدم اخلدمة )ب( و/أو مبقدم اخلدمة )ج( للربط البيين مع مقدم اخلدمة اخلاصة به

 )ب(.

 ن خدمات وصالت ربط االتصال البيين. وجيب أن يوفر مقدمو اخلدمة املسيطر

 ل اإلنرتنتخدمة التوصيل العبوري عرب بروتوكو 10-2-ب

يوفر من خالهلا بيانات معدودة خدمة  هي ؛التوصيل العبوري عرب بروتوكول اإلنرتنت خدمة

جلميع الوجهات للحركة عرب بروتوكول اإلنرتنت  ةأو دولي ةحملي سعةمقدم اخلدمة )ب( 

مسار مرجعي بقصد توفري اتصال إنرتنت عاملي  بتحديد يف جدول التوجيه اخلاص به أو يقوم 

 الربطبواسطة  السعةوجيوز أيًضا توفري  )كحركة اإلنرتنت مثاًل( ملقدم اخلدمة الطالب )أ(.

 اخلاص أو العام.

 خدمة التناظر اخلاص 11-2-ب

هي خدمة يتصل من خالهلا اثنان من األنظمة اجملهولة املنفصلة بغرض تبادل احلركة بني 

يق الربط البيين املادي املستخدمني لكل شبكة. ويتم تنفيذ خدمة التناظر اخلاص عن طر

للشبكات باستخدام خدمة وصلة ربط بيين، مبا يف ذلك تبادل معلومات التمرير عرب 

 (.PGIبروتوكول البوابة احلدودية )
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 النبضات لسيلخدمة البيع باجلملة  12-2-ب

 االتصاالتهي خدمة يستأجر من خالهلا مقدم خدمة  النبضات؛ لسيلخدمة البيع باجلملة 

من  ،املشرتك إىل موقعالطالب )أ( وصلة بيانات عالية السرعة  خدمة املعطياتة أو مقدم الثابت

وقد يتم توفري اخلدمات الصوتية بواسطة مقدم )ب(.  ةالثابت لالتصاالت مقدم خدمة آخر 

وجيوز أن يف نفس الوقت.  شبكة النفاذ احمللية اخلدمة )ب( عرب نفس البنية التحتية لدائرة

 ضمن للمستخدمني العريض النطاق معطياتلب )أ( خدمات يعرض مقدم اخلدمة الطا

وقد يرتبط مقدم اخلدمة )أ( مبقدم اخلدمة )ب(، إما يف موقع املؤجرة.  النبضات سيلمرافق 

مركزي أو يف املقاسم احمللية. وجتمع وصالت ربط االتصال البيين عدة وصالت بيانات عالية 

 السرعة إىل موقع املشرتك.

وصول سيل النبضات مجيع العناصر الالزمة لتقديم خدمة بيانات  جيب أن يتضمن عرض

تكاليف إضافية على املستخدم بواسطة  هناك أي عالية السرعة للمستخدمني، وأال يكون

مقدم اخلدمة )ب( مقابل خدمة البيانات عالية السرعة. كما جيب أن تتضمن خدمة وصول 

يل. وجيب أن يعرض مقدم اخلدمة )ب( سيل النبضات عدة خيارات لسرعات التحميل والتنز

 ملشرتكيه.يقدمها  اليتنفس السرعات  ، األقل على

 بدوائر شبكة النفاذ احملليةشاركة املخدمة  13-2-ب

غري  يطيف الرتددال استخدامالطالب )أ( ة الثابت االتصاالتهي خدمة تتيح ملقدم خدمة 

)ب( لتوفري خدمات  ةالثابت االتصاالتالنحاسية اليت يوفرها مقدم خدمة  للكوابلالصوتي 

يستمر مقدم اخلدمة )ب( الذي يقدم خدمة البيع  وفيها(. DSDخط املشرتك الرقمي )

يوفر  نفسه، ويف الوقت النفاذ  احملليةعرب دوائر  ةصوتيال املكاملاتباجلملة يف توفري خدمة 

دام اجلزء األعلى نفسها، باستخ دائرة النفاذ احمللية مقدم اخلدمة الطالب )أ( اخلدمات عرب 

 وال حيدث جتميع لسيل البيانات بواسطة مقدم اخلدمة )ب(. .يطيف الرتددالمن 
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 الشبكة عناصراالفرتاضي إىل  الوصول إتاحةخدمة  14-2-ب

هي خدمة يستطيع من خالهلا مقدم اخلدمة الثابتة الطالب )أ( حتقيق اتصال افرتاضي 

قدم اخلدمة الثابتة مب القادم اخلاصةلشبكات اجليل  النفاذللمشرتكني املتصلني بشبكة 

إتاحة الوصول االفرتاضي مبستوى مماثل من مرونة جيب أن تسمح خدمة  حيث)ب(. 

. وميكن ملقدم اخلدمة )أ( االتصال املادية الوصول خلدمةالبيع بالتجزئة  منتجالتصميم ك

قدم خدمة االفرتاضي تتيح مل الوصولخدمة إتاحة مباشرة على مستوى املقاسم احمللية. 

 للنفاذ اخلدمات عرب شبكة األلياف البصرية تقديمامكانية لطالب )أ( ل ةالثابت االتصاالت

إتاحة الوصول ملقدم خدمة اهلاتف الثابت )ب( مع درجة حتكم تشبه الدرجة اليت تتحقق عند 

اختاذ قدم اخلدمة )أ( بملاحمللية. تتيح خدمة إتاحة الوصول االفرتاضي  نفاذاملادي لدائرة ال

قرار بشأن استخدام النطاق، وجودة اخلدمة )ضمن احلدود الفنية(، وسعر البيع بالتجزئة 

نفس بع تقدم اخلدمة الطالب )أ( التممل ميكن حبيثوإتاحة الوصول خلدمات البيع بالتجزئة. 

 . ى خط االلياف البصري املاديحصل علأنه كما لو  ،جودة اخلدمة

 االتصاالت دمات خل البسيط بيعال إعادة 15-2-ب

إعادة البيع البسيط هي خدمة يقوم خالهلا مقدم اخلدمة )أ( بشراء منتج من مقدم خدمة 

ذي بنية حتتية )ب(، ودون إضافة عناصر شبكته اخلاصة، وبيعه إىل املستخدم النهائي 

باستخدام عالمته التجارية اخلاصة وبأسعاره اخلاصة. كما يقوم مقدم اخلدمة )أ( كذلك 

ستخدم النهائي. ويتمتع مقدم اخلدمة )أ( بقدرة حمدودة للغاية للتأثري على مبحاسبة امل

جودة املنتج مقارنة مبقدم اخلدمة )ب(. وتتمثل القيمة األساسية املضافة ملقدم اخلدمة )أ( يف 

 مستوى البيع بالتجزئة، مثل التسعري، وخدمة العميل والفوترة.

 املعطياتتصاالت الصوتية الثابتة، وخدمات خدمات اال"البسيط"، بيع الإعادة من أمثلة 

، وخدمات الرسائل املتنقلة املعطيات، وخدمات املتنقلةالثابتة، وخدمات االتصاالت الصوتية 

 القصرية، وخدمات الرسائل متعددة الوسائط.
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 تأجري اخلط بسعر اجلملة 16-2-ب

يطلب تأجري اخلطوط بسعر اجلملة هي شكل من أشكال خدمات اهلاتف الصوتية اليت 

خالهلا مقدم اخلدمة )أ( خط الوصول وكل اخلدمات املرتبطة بذلك من مقدم اخلدمة 

الثابتة )ب( ذي البنية التحتية. وقد تكون تلك اخلدمات، مثل خدمة اهلاتف الصوتية، 

واخلدمات التكميلية، والوصول إىل خدمات الطوارئ، وخدمات بأسعار خاصة وما شابه ذلك. 

 أ( خدمات االتصال عرب خدمة االختيار املسبق للناقل.ويوفر مقدم اخلدمة )

بالنسبة ملشرتك البيع بالتجزئة خلدمة اهلاتف الصوتية، مقدم اخلدمة )أ( هو نقطة االتصال 

 الوحيدة لقضايا خدمة العمالء، مبا يف ذلك الفوترة بالتجزئة.

 ةاملتنقل لالتصاالتخدمة استضافة مشغل الشبكة االفرتاضية  17-2-ب

هي خدمة تتيح ملقدم اخلدمة  ؛ةتنقلامل لالتصاالتخدمة استضافة مشغل الشبكة االفرتاضية 

 يقوم إذأو شبكة نفاذ السلكية،  ترددات ختصيص إىل احلاجةاملرخص له الطالب، دون 

البنية التحتية،  يقدم اخلدمة ذمل التابعة ةتنقلامل االتصاالتشبكة  من ةسع ر ئجاتباس

اخلاصة به إىل املستخدمني  ةاملتنقل تصاالتخدمات اال لتوفري ؛السعة تلكواستخدام 

 النهائيني. 

 خدمة البيع باجلملة للتجوال احمللي 18-2-ب

من خالهلا استضافة مشرتكي مقدم  ميكنهي خدمة  ؛خدمة البيع باجلملة للتجوال احمللي

 تابعة متنقلة،الطالب باستخدام مرافق و/أو خدمات شبكة اتصاالت  ةتنقلامل االتصاالتخدمة 

يكون أولئك املشرتكون خارج نطاق تغطية  حني وذلك ؛ثاٍن ةمتنقل اتصاالتملقدم خدمة 

 اخلاصة بهم. املتنقلةشبكة االتصاالت 

 خدمة البيع باجلملة لنقل إشارات التجوال الدولي 19-2-ب

 7نظام اإلشارات رقم وال الدولي هي خدمة تقديم إشارات التج لنقلخدمة البيع باجلملة 

(SS7من خالل املنافذ الدولية اخلاصة مب )وذلك بناًء على طلب مقدمي )ب( قدم اخلدمة ،

 لتسهيل التجوال الدولي.  ةاملتنقل)أ(  االتصاالتخدمة 



 

 (52)من  (49)صفحة 

أي إىل توفري اتصال مباشر العارض ب)ب(  دمةاخلمقدم يقوم  )أ(، يف حال طلب مقدم خدمةو

 نقطة نقل اإلشارات ملشغلني دوليني آخرين خارج اململكة.

 لرسائل القصريةلخدمة التوصيل االنتهائي  20-2-ب

هي نقل الرسائل القصرية بواسطة مقدم  ؛دمة الرسائل القصريةخلخدمة التوصيل االنتهائي 

 منيستلمها  اليتقصرية الرسالة اليتم مترير  إذ ؛)ب( عرب شبكته ةتنقلامل االتصاالتخدمة 

 للشبكة عند مقدم اخلدمة الطالب )أ( من نقطة ربط االتصال البيين إىل نقطة االنتهاء 

يكون الطرف املتلقي للرسالة القصرية مشرتًكا لدى مقدم اخلدمة  وفيها املتلقي. لطرفا

 )ب(.

 شبكةاملعتمدة على  املتصفحتطبيقات من خالل إرسال الرسائل القصرية  ميكن كما

 . نتاإلنرت

 لرسائل متعددة الوسائطلخدمة التوصيل االنتهائي  21-2-ب

هي نقل الرسائل متعددة  ؛خدمة التوصيل االنتهائي خلدمة الرسائل متعددة الوسائط

يتم  بأن وذلك)ب( عرب شبكته اخلاصة،  ةاملتنقل االتصاالتالوسائط بواسطة مقدم خدمة 

مقدم اخلدمة الطالب )أ( من نقطة ربط  منتعددة الوسائط اليت يستلمها املرسالة المترير 

يكون  وفيهاشبكة الطرف املرسلة له الرسالة،  يفاالتصال البيين إىل نقطة التوصيل االنتهائي 

 الطرف املتلقي للرسالة متعددة الوسائط مشرتًكا لدى مقدم اخلدمة )ب(.

شبكة مدة على املعت املتصفحتطبيقات من خالل إرسال الرسائل متعددة الوسائط  ميكن كما

 . االنرتنت

 املرئيةلمكاملات لخدمة التوصيل االنتهائي  22-2-ب

)ب( عرب شبكته،  ةتنقلامل االتصاالتمقدم خدمة  بها يقوم املرئيةمكاملة للنقل خدمة هي 

مقدم اخلدمة الطالب )أ( من نقطة ربط  من املستلمة املرئيةكاملة امليتم مترير  بأن وذلك

يكون الطرف املتلقي  وفيهااالتصال البيين إىل نقطة االنتهاء بشبكة الطرف املتلقي للمكاملة، 

 مقدم اخلدمة )ب(. لدى ًاللمكاملة مشرتك



 

 (52)من  (50)صفحة 

 املشاركة يف املواقع 23-2-ب

افق هي خدمة يقوم بها مقدم اخلدمة )ب( من خالل توفري مساحة، أو بنية حتتية، أو مر

. يتاح ملقدم اخلدمة الطالب )أ( امكانية اتصاالت تابعة له, إىل مقدم اخلدمة الطالب )أ(

إىل املساحة أو الغرف املعدة للمشاركة لغرض تهيئة، أو تشغيل أو صيانة  يف أي وقتالوصول 

لتقديم خدمات  ضروريةخدمة املشاركة يف املواقع قد تكون  أنظمة الرتاسل التابعة له.

جيب أن كما  ،وربط االتصال البيين، و جيب تقدميها من قبل مقدم اخلدمة املسيطر الوصول

يشري وصف اخلدمة إىل الشروط واألحكام، مبا يف ذلك إجراءات الوصول إىل املوقع 

  واالستفادة من مرافق املوقع، مثل تكييف اهلواء، واإلضاءة، والطاقة.  

 املباني واملواقع األشكال التالية:ومن املمكن أن تأخذ خدمات املشاركة يف 

املشاركة املخصصة يف املواقع: هي خدمة يقوم فيها مقدم خدمة )ب( بتوفري مساحة مت  أ(

إنشاؤها وفًقا لتفضيالت املستخدم، وخمصصة، ومعزولة، ومؤمنة لرتكيب أنظمة 

 الرتاسل اخلاصة مبقدم اخلدمة )أ(. 

ا مقدم اخلدمة )ب( بتوفري مساحة يف مبنى املشاركة اجملاورة: هي خدمة يقوم فيه (ب

 منفصل ضمن أو جماور حلدود موقع املبنى احلالي اخلاص به. 

املزج املشرتك: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( بتوفري مساحة أرضية أو مساحة  (ج

ضمن رف حامل. حيث يتم مزج األجهزة اخلاصة مبقدمي اخلدمة املختلفني بصورة 

بعضها البعض على املساحة األرضية أو الرف احلامل، وميكن ملقدمي اخلدمة مباشرة مع 

 املختلفني ملء املساحة بالتتابع.

املشاركة املتباعدة: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( بتوفري مساحة يف مبنى  (د

لمبنى احلالي اخلاص به. يتم ربط املوقعني لاور منفصل يقع على ُبعد وليس جم

 مرافق الرتاسل اخلارجية.بواسطة 

االفرتاضية: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( بتمكني مقدم اخلدمة )أ(  املشاركة هـ(

اخلاصة به دون احلاجة لدخول البنية التحتية من الربط خبدمات مقدم اخلدمة )ب( أو 

( . يقوم مقدم اخلدمة )أملشاركةمساحة ا العاملني لدى مقدم اخلدمة )أ( إىل موقع



 

 (52)من  (51)صفحة 

( ومن ثم ب مقدم اخلدمة ) من  هامن خالل تأجريإتاحة أجهزة الرتاسل العائدة له أو 

يتوىل مقدم اخلدمة )ب( بدون متييز مهام توفري أجهزة الربط، وصيانتها، وتشغيلها، 

وإصالحها حتت إدارة مقدم اخلدمة )أ(. وميكن ملقدم اخلدمة )أ( مراقبة قنوات 

تهي عند مثل هذه األجهزة، والتحكم فيها إلكرتونًيا، إال أنه االتصاالت اخلاصة به اليت تن

 يتعذر عليه الوصول الفعلي إىل مساحة املشاركة االفرتاضية أو أجهزتها. 

ينبغي على مقدم اخلدمة املسيطر اعطاء االولوية لتوفري خدمات املشاركة املخصصة، ويف 

ساحة، فعليه أن يلتزم بتوفري خدمات حال تعذر توفريها يف املواقع لثبوت وجود قيود يف امل

املشاركة اجملاورة. وحينما تكون مثل هذه املشاركة يف املواقع هلذين الشكلني، غري ممكنة من 

الناحية االقتصادية، فيتعني على مقدم اخلدمة املسيطر، تقديم مشاركة املزج املشرتك، أو 

 املشاركة املتباعدة، أو املشاركة االفرتاضية كبدائل.

 خلدمات اإلضافيةا 24-2-ب

 خدمات الطوارئ 1-24-2-ب

 دون جمانًا، همخدمات الطوارئ إىل مجيع مستخدمي توفري اخلدمة مقدمي مجيع على جيب

فإنه جيب على مقدم  للمستخدمني؛ الطوارئ مكاملات خدمة إتاحة ولضمان. مالي مقابل

تقديم خدمة ربط االتصال البيين إىل مجيع مقدمي اخلدمة اآلخرين ذوي  املسيطراخلدمة 

 ؛مقاباًل مالًيا املسيطرميكن أن يضع املشغل  كماالبنية التحتية خلدمات مكاملات الطوارئ. 

 لتوفري خدمة ربط االتصال البيين هذه.

 خدمات الدليل 2-24-2-ب

يف حالة قرر مقدم اخلدمة وضع خدمات الدليل اخلاصة به، فُيطلب من كل مقدم خدمة 

تزويد مقدمي اخلدمات اآلخرين بكل البيانات الالزمة إلمداد مثل تلك اخلدمة مقابل 

تعويض مالي. على أن يتم تقديم البيانات عرب اإلنرتنت من خالل الوصول إىل قاعدة البيانات 

 .فامللطريق نقل  عنأو 



 

 (52)من  (52)صفحة 

 اخلدمات التكميلية 3-24-2-ب

 ،اليت قد يوفرها مقدمو اخلدمة ،اخلدمات التكميلية هي اخلدمات املعتمدة على الشبكة

اليت قد  اخلصائص بينًيا. ومن األمثلة على هذه نيينبغي أن يدعمها مقدمو اخلدمة املتصلو

 :هييكون التوافق التشغيلي بني مقدمي اخلدمة مطلوًبا بها 

 من خالل عرض الرقم بتنسيق إظهار رقم املتصل ITU-T E.164. 

 .حجب رقم املتصل 

 حتويل املكاملة. 

 انتظار املكاملة. 

 املكاملات اجلماعية. 

 متاحًا يكون ماإعادة االتصال عند. 

  164.نقل الرقمa. 

 .تتبع املكاملات املسيئة 

 ( إرسال متعدد الرتدد مزودج النغمةDMTD). 

  النطاق إىل املستخدم.إعالنات ونغمات صوتية ضمن نفس 

 أنظمة الدعم التشغيلي 4-24-2-ب

جيب توفري خدمة ربط االتصال البيين مع أنظمة دعم بواسطة مقدمي اخلدمة عند 

الطلب بهدف إتاحة عمليات أكثر فعالية بني مقدمي اخلدمة )مثل، الربط بني أنظمة 

 إدارة األعمال مثل إدارة األعطال والطلب(.


